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  مرد ديگر

  مي ايي و من مي روم اي مرد ديگر

 چون تيرگي از بيخ گوش صبحگاهي 

  مي ايي و من مي روم ، زيباست ، زيباست

  باران نرمي بر غبار كوره راهي 

  دشت بالخيز غريب تفته اي بود 

  دشتهر تپه اي چون طاولي چركين بر آن  

  ما سوختيم و خيمه بركنديم و رفتيم

  اينك ، تو مي ايي براي سير و گلگشت

  حالج ها ، بر دار ، رقصيدند و رفتند

  شيطان حدايي كرد در اين خك سوزان 

 اين قصر عاج افتخار آميز تاريخ 

  بر پاستي ، از استخوان تيره روزان

  تابوت خون آلود من گهواره ي توست

  ليد پير تقديرجنباندت دست پ 

 هشدار يك دنيا فريب و رنگ و بازيست 

  تدبير: روزي شنيدي گر كسي مي گفت 

  مي اييد و من مي روم 

  بدرود 

  بدرود 

  چيزي نياورديم و چيزي هم نبرديم

  بيهوده بودن ، تلخ دردي بود ، اما

  چه دردانگيز ما بيهوده مرديم... اما 
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  زمزه اي در محراب

  در غريب شب اين سوخته دشت 

  چه بر من بگذشت... من و غم ، آه  

  كاروان گم شد و خكستر ، ماند 

  كركس پير دل من مي خواند 

  اي عطش در رگ من جاري باش 

  شعله زن دودم كن كاري باش 

  رگ غم سوخته ، اي ريشه ي من

  بمك از طاول انديشه ي من 

  دشت شب تاخته ام خاموشم

  باخته ام ، مدهوشمموج خود 

  طفل آواره ي شهر خوابم 

  تشنه ي خويشتنم ، گردابم 

  برگ پاييز به دست بادم 

  ريخته ، سوخته 

  بي بنيادم 

  كاروان سوخته اي چاووشم 

  در بدر زمزمه اي خاموشم 

  گره كور غمم بازم كن 

  قصه پايان ده و آغازم كن 

  اي تو گم نامعلوم اي ناياب 

  لومي را دريابگنگ نامع 

  دست پيش آر كه رفتم از دست 

  دامنم گير كه هيچم در هست 

 من و تو چيست ؟ چه بيشي چه كمي ؟ 

  چو كويري و تمناي نمي

  من و تو چيست ؟ من و من باشيم

 روح تنگ آمده از تن باشيم

  بگريزيم و به هم آويزيم

  عطشي در عطش هم ريزيم

  نفسي در نفس من بفشان

  ، بچشانم ، بنشانبكشانم  

  بكشان بر سر بازار مرا 

  جان فداي تو بيازار مرا

  سنگ بدنامي بر جامم زن 

  كوس بدنامي بر بامم زن 

  زندگي چيست ؟ سراب است ، سراب 

  نقش پاشيده بر آب است ، بر آب 
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  عشق ، خونابه ي دل نوشيدن

  كفن ماتم خود پوشيدن 

  آرزو ، گوركن دشت جنون

  شق و شرابش از خوننانش از ع

  جغد پيريست سعادت در قاف

  نغمه اش الف و همه الف گزاف 

  مرهم سوختن ، از ساختن است 

  چه قماري كه همه باختن است 

  زندگي چيست ؟ مرا ياد بده

  آنچه مي دانم بر باد بده

  توتيايي تو به چشمانم كش 

  تشنه ام ، تشنه ي آتش ، آتش

  ه امتيشه بر ريشه جان دوخت 

  دل بهر شعله ي غم سوخته ام 

  باد آواره به گورستانم 

  بذر پاشيده به سنگستانم 

  برق منشور يخين ، رازم 

  پر سيمرغ غمم بگدازم 

  پيش از آن لحظه كه نابود شوم

  شب شوم ، شعله شوم ، دود شوم 

  در غريب شب اين سوخته دشت

  كركسي پر زد و ناليد و گذشت
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  ك خنده مليحي

  كمي شرم

 چه سورپريزي... به ... به 
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  نيم رخ

  اينطور خوب نيست... نه  

  آه... يك لحظه  

  تيك ، تك 

  بسيار خوب

  خواننده ي عزيز آزاد باش

 با نور خوب و زاويه ي مرغوب 

  عكسي از آنجانب گرفتم

  و با اين عكس يك لحظه اي عبث ز زندگي ات را 

  تثبيت كرده ام 

 اما ، در اين ميان حماقت خود را نيز 

  تاييد كرده ام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  با من مبار كه خونم

  گيرم بهار نيايد 

  اين انتخاب مرا شاد مي كند

  بيهوده مردن 

  تابوت خالي ياران را 

  در پهنه ي نبرد به خك سپردن

  گيرم بهار نيايد 

  با من مپيچ كه تلخم 

  گيرم كه ابر نبارد

  ببار كه اشكمبا من  

  آنجا 

  در معبر سياه 

  كسي نعره مي كشيد 
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  خيانت

  بر ما دريغ روزن هر گوش بسته بود 

  در انزواي چشم شهيدان 

  شب لرد بسته بود 

  اما بهار نيامد 

  و پهنه ي نبرد

  در انتظار قطره خوني هلك شد

  گيرم بهار نيايد 

  اين انتخاب مرا شاد مي كند 

  بيهوده ماندن 

  در سوگواري ياران نيمه راه 

  مرثيه خواندن

 اما اگر بهار نيايد ؟

  با من مپيچ كه تلخم 

  گيرم كه ابر نبارد 

  با من مبار كه اشكم

 اي درد ، اگر بهار نيايد ؟

 همدرد ، اگر كه ابر نبارد ؟

  از گور ما چگونه توان روييد 

  مردانگي و عشق 

  بر سنگ گور ما

  سمانچگونه توان سود آ 

 انگشتهاي نازك خود را به افتخار ؟ 

  ب اينكه ياس در ركاب من و كينه يار توست

  همدرد ، من را خموش كن 

  من را فريب ده 

  با من بگوي كه 

  در اين فراحنك

  يك مرد زمزمه خواهد كرد 

  در انزواي خويش كه آنها

  در قحط سالي شوم 

  با عشق زيستند 

  و با شمشير 

  ختندبر خك ري 

  اي واي ، اگر بهار نيايد

  اي وار اگر كه ابر نبارد

  من را فريب باش

  آرام كن

  با من مبار كه خونم

6



  اي پك ، اي شريف

  همدرد ، هم سرشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ماشه را چكاند 

  لرزيد در عميق اينه تصوير

  پر زد كالغي از لب ديوار 

 بادي وزيد و پنجره را بست 

   نرمباران گرفت

  اندوه خيمه بست 

  با خويش مرد گفت

  احساس مي كنم

  تا مرز بي نهايت

  آنجا كه انجماد

  در روح هر روان شده اي جاريست

  راهي دراز نيست

  خدا اگرچه بزرگ است... اما 

  و عادل و كريم 

  بي شك در انتظر الشه ي من نيست

  باري ، سخن دراز شد 

  از البه الي زخم خرافات
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  راث رفتگانمي 

  چرك آب باز شد 

  بهتر كه بگذريم 

  اينك سه هفته مي گذرد ، اسلحه ي من 

  خميازه مي كشد ، درون كشوي ميز 

  برخاست 

  تك تك فشنگ چيد در انباره ي خشاب 

  و روبروي اينه 

  آرام ايستاد 

  نيم رخ

  هدف گرفت ميان شقيقه را 

  خوردند ثانيه ها يك دقيقه را 

  لب شمردو زير  

  يك 

  دو 

  ماشه را چكاند... و  

  دود... انفجار ... گمپ  

  در روي اينه تركي همچو عنكبوت 

  روييد 

  تصوير مرد 

  از عمق اينه 

  در پشت اينه 

  ديوانه وار قهقهه سر داد 

  باران گرفته بود

  در پشت شيشه ها 

  مي كوفت مشت ، باد
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 5: نوشتم 

  : گفتم

  عري براي توش 

  لبخند مرد 

  اندوه خيمه بست 

  عزيز! بي باورم  

  هر عددي شعريست 

   شعر غددهاست شكل قلب5و 

  بيتي ز تك غزل عاشقانه ايست 55 

  نفرين به عشق فسون جاودانه ايست

  عزيز! بي باورم  

  هر عددي شعريست 

   آه5555و  

  سرخ و سپيد 

  زرد و سياه 

  لل نيستهرگز سرود اتحاد م

  نفرين به احتمال محالي است

  عزيز! بي باورم  

  هر عددي شعريست 

 007حتي  

  مقدس ترين ترانه اين نسل مبتذل

 118يا 

  عنوان انتظار

  عزيز! بي باورم 

  هر عددي شعريست 

  13و 

  تك شعر شعرهاي عددهاست 

 منفور و نحس 

  چون سرنوشت من

  عزيز! بي باورم  

  تهر عددي شعريس 

 ...  تا0از  

  اندوه مرد 

  وسواس خيمه زد 
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  تا بي نهايت

  در سايه ي مرطوب چركين سياه من

  در اين شب بي مرز

  مردي ست زنداني 

  نوري ست سرگردان 

  در مرگ من آن سايه در خود رنگ مي بازد

  هر سايه موجودي ست 

  كز نور در خود نطفه مي سازد 

  آنگاه مي ميرد

  يده اممن د 

  مردي كه روزي سايه اش درپيش پايش مرد 

  نور پليدي سايه اش را خورد 

  در روح من تصوير كم رنگي 

  پيدا و پنهان مي شود هر دم چون سايه اي بيمار 

  در آب هاي تار 

  تصوير مي خواند

  من مردگان را دوست مي دارم 

  آنها نمي ميرند هرگز ، چون 

  شنداز همدگر بيگانه مي با 

  سرگشتگان 

  بي سايه مي باشند

 در اين شب بي مرز 

  در اين شب لبريز از اندوه

  باران نرمي شيشه را مي شويد ، آرام 

  تك سايه اي حيران و سرگردان

  پاشيده بر ديوار 

  ديوار مي ريزد فرو آوار

  آوار

  احساس من ، احساس بيمار 
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 شكوه ستوه 

  شب شكوه ستوه

  ا به باد سپرديمر

  به بادهاي غريب 

  سپردن آسان است 

  شب شكوه ستوه 

  مرا چو كودك بي باوري به همهمه ها 

  به خون دلمه بسته ياران سپردي و رفتي

  به خويش سپردي

  گذاشتي رفتي 

  گذشتن آسان است 

  شب شكوه ستوه

  نه اشك بود نه باران

  تداوم خون بود 

   آسمان مي دوختچه بارشي كه زمين رابه 

 ز پشت پنجره ي خون و شب كسي گرييد

  چه دردنك گريست 

  چه درد ، درد ، چه دردي است گريه مردان 

  نه درد آسان است 

  شب تسلسل ماتم 

  شب ستوه و صبوري

  شب سكوت و سكون 

  ز هرم حرمت ترديد در كوير جنون 

  من آب مي گشتم

  يقين چه جادويي ست 

  حكومت كند چه نيرويي ستاگر درون سينه  
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  يقين ترا مي برد 

  يقين 

  شب شكوه ستوه 

  شب تركم اندوه 

  شبي كه مي بينم چه ساده است تنفرو احمقانه غرور 

  قرار داد كثيفي ست عشق ، آري عشق 

  شبي كه مي ناليم 

 چگونه باورمان شد كه عشق درمان است ؟ 

  چگونه ؟ آه 

  ا راهنوز خاطره ها مي جوند دل ه

  چو زخم هاي گرسنه 

  كسي نمي داند

  تو هم نمي داني 

  كه پشت پنجره ي شب كسي ست سرگردان

  طنين گريه ي او پشتوانه ي سوگ است 

  كسي چه مي داند 

  تو هم نمي داني 

  تركم شب را 

  طنين شيون مردان به خونمي آاليد 

  شب شكوه ستوه 

  شب تفاهم نيست 

 شب است و گرداب است 

  كليد صبح ميان عميق مرداب است

  شب لجن زده ايست 

  كسي نمي شنود

  تو هم نمي شنوي

  تويي كه سنگ صبوري را 

  چو سكه در ته مرداب شب رها كردي 

  فضاي سينه عفن چون عميق گنداب است

  شب شكوه ستوه

  سخن مباش چو باران 

  كه نيست تشنه لبي

  سخي مباش و مبار

  شب شكوه و ستوه 

  خي مباش چو بارانس 

  كه نيست تشنه لبي 

  سخي مباش و مبار

  كه در ميان لبان شط چرك و خون جاري ست 

  شب شكوه و ستوه 
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  شبي كه تار بافتي و پود 

  شبي كه پود بافتي و تار 

  شبي كه رشته ، رشته در اين تنگناي دام بستي و رفتي 

  امير پيله ي شب عنكبوت دوداندود

  دي سكوت را بوسيدطنين گريه مر 

  و قشر طلمت درهم فشرده را پوسيد 

  شب جدايي هاست

  شب رهايي هاست 

  رهايي آسان است 

  شب شكوه ستوه 

 چو پير پرت درختي 

  به زير تسمه بي رحم باد افكندي

  چو برگ دور شدي ، دور ، تا نهايت دور 

  يقين تو را مي برد ، يقين چه جادويي ست 

 حكومت كند چه نيرويي ستاگر درون سينه  

  گذشتن آسان است

  شنيدن آسان است 

  اسارت آسان نيست 

  آه... حقارت 

  شب شكوه ستوه 

  شب سكوت و سكون 

  شب من است ، شب من

  در اين لزج شب چرك

  اسارت آسان نيست

  آه... حقارت 

  تو را

  مردن آسان است.... آه ... به مرگ مي سپرم

  ون شب پيچيدطنين هق هق مردي در 

 به سرفه شد تبديل 

  و سرفه ها به گلوله

  پي در پي.. گلوله ،  

  چه مردن آسان است
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  اي بي تو من خراب

  اي بي تو من خراب

  شب بي تو خسته است 

  اي بي تو من سراب 

  ديگر شتاب توان را شكسته است 

  در من ، مني بپاست 

  واباما نرفته دلشده اي در عميق خ 

  جدايي چه خيمه اي

  در هشر بسته است 

  نرفته دلشده اي در عميق خواب... اما  

  اي ديده ات شراب 

  جرعه نگاهي 

  اي بي تو دل خراب ، تباهي

  در كنه من غم تو در اين پر ستوه شب

  پرواز مي كند

  در اين شكسته شب چه سياهي گرفته لرد 

  اي بي تو من خراب خرابي 

  دستان باد

  ديوارهاي جدايي كشيده اند

  در روي خك 

  اين ظلم نيست

  اي بي تو من خراب 

  اي بي تو من خراب 

  شب بي تو خسته است

  من بي تو خسته ام

  و جدايان 

  در هم شكسته اند

  اي بي تو 

  اي سراب 
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  با گريه بخند 

  ايمان بيداد 

  به عهدي داد 

   بي تو...روح فريب ام ، بي تو  

  قانون گردابم ، سرابم ، نقش آبم 

  بي تو... بي تو 

  بي ايمني ، شوريدگي ، در قعر خوابم 

 اي بي تو من بي خويش ، بي خويشتن ، بي كيش

  خاري هدف گم كرده در دهليز بادم

  بي تو... بي تو 

  طيف غباري خفته بر درياي شن زار

  خون شب ام

  هذيان تب آلود دردم ، بي تو 

  بي تو 

  رمز سكوت ام

  راز بهت ام 

  رنگ يادم 

  بي تو... بي تو  

  ي تو ، بي تو

  از زندگي بيزار 

  تا مرگ راهي نيست ، بي تو 

  اي بي من و در من 

 بي من تو هم آني و ايني 

  اي بي تو من گرداب و يراني

  قانون بي رحم پريشاني 

 چنيني ؟ 

  بدرود ، بدرود

  ريه مردي پشيمان نيستاين اشك و هق هق گ 
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  مردان نسل ما

  با گريه مي خندند ، بي تو 

  اي بي تو من ، بي من 

 ايا تو هم اينگونه مي خندي ؟

  با گريه خنديدن نه آسان است 

  بي تو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   در تاب گهواره

  ناگهان

  صبر نجابت را در تنگه ي آغوش شهوت افكند 

  ره يافتو ، رذيلت در حجله ي خاموش فضيلت  

  چه سخن ها كه مالمت مي بافت

  همه تهمت ، همه الف 

 چه اميدي كه پرستشكده ي تنهايي

  معبر كوچ جدايي ها بود 

  و نمي دانستيم

  كلمات چه زبونند و چه بي مقدارند 

  و چه آسان با ، نه 

  آري: مي توانگفت  

  اي مالمت 

 ايا نفرت با كينه يكي است ؟ 

 نهان نيست ؟نعره در خاموشي پ 

  آه... برد ، در باخت ؟ و 

  دستها را رو كن

  اضطراب در تخ جيب كسي در خواب است

  كه چو تو مضطرب است 

  باد... باد 

  خانه ي باد دگر ذهن پريشاني نيست
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  باد ، باد 

  قاصد در بدريست

  اي مالمت ، بس كن

  باد را ، آن شب ديدي ؟ ديدي

  بي گمان

  بودحامل روح پشيماني  

  كه چنان زوزه كشان در تن خود مي پيچيد 

 راستي باد چه پيغامي داشت ؟ 

 از چه كس ؟

  پيچش باد نمي داني چيست 

  گردباد 

  باد را باور كن 

  گردباد قاصد در بدريست

  باد بيهوده نمي مويد از بيداد است

  گردباد ، قاصد در بدريست

  باد نمي مويد از بيداد است 

  گردباد 

   گهواره ي من روييده استكف 

  پس مرا باور كن 

  اي مالمت ، بس كن

  كه همه بر باديم 

  مرگ خواهد آمد 

  پس از آن آزاديم 

  پس از آن آزاديم 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ياد

  كالغ پير پريد

  شكست شاخه ي تر

  نشست خاطره ها 
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  بروي شيشه ي در 

  شبي پريشان بود 

  كه عطر غم ها ريخت 

   زدستاره ها يخ 

  به پلك ها آويخت

  شبي پريشان بود

  درون كوچه ي پرت 

  كسي گذر مي كرد 

  نه باد بود و نه برگ 

  نه زندگي و نه مرگ 

  به شهر خاطره ها

  كسي سفر مي كرد

 درون هشتي خيس 

  صداي پايي سوخت

  شكوفه زد اندوه

  لبي لبي را دوخت 

  كسي مرا مي خواند 

  به شهر تاريكي 

   مي كردكسي سفر 

  كسي به جا مي ماند 

 به روي حلقه ي در

  نشست دستي مست

  زني دري بگشود 

  زني دري را بست

  ستاره اي گم شد 

  ميان چشمه دود 

  ستاره ي من بود 

  در آسمان كبود 

 كجاست بركه ي دود ؟

  مرا صدا كردند

  درون تاريكي 

  مرا رها كردند

  چو سكه اي در آب 

  ادچو ناله اي در ب 

  طنين هق هق را 

  ز دور ذهن زمان 

  درون من مي ريخت

  چو دودنك غروب به شهرهاي گمان 

  شبي پريشان بود 
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  كه گنگ خاطره ها 

  درون من مي ريخت 

  شب بلند ياد 

  درون من گرييد 

  و باد مي گرديد 

  ميان خيمه ي دود

  دو دست تشنه مرا 

  جدا جدا مي كرد 

  شبي پريشان بود 

  ون كوره ي تبدر

  مرا رها مي كرد 

  شب غريبي بود

  شب بلند ستوه 

  شب شكوه و جنون 

  مرا رها كردند

  درون چشمه ي خون 

  به زير تيغه باد 

  جدا جدا كردند

  شب از نفس افتاد

  به روي سينه بام 

  غنود برف سپيد 

  مرا به رويا برد 

  پرنده اي كه پريد 

  كه عطر غم ها ريخت

  ي پنجره هابه رو 

  چو دود بر مرمر 

  به عمق مقبره ام

  چو مار مي پيچيد 

  نفس ، نفس ، مي زد

  دو دست تشنه مرا

  دوباره پس مي زد 

  دو دست خون آلود 

  اجاق چشمم را

  ز اشك و خون تر كرد

  و ذهن خاطره را

  گرفت و پرپر كرد 

  شبي پريشان بود 

  آه... طنين شيون 

  چكيد در گوشم
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  ده ي خونينپرن

  صداي هق هق را 

  هنوز مي شنوم

  هنوز مدهوشم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بن بست از دو سو

  اين گنگ بودي

  در من گريز را 

  رخصت دهنده است

  بن بست از دو سوست 

  شب تار مي تند بر آسمان كوچه ركد

  آري هميشه كوچه بن بست ركد است 

  شايد كه باز ، خود را فريب گشته ام 

  بوي پاي رهگذاران شبانه استاين 

 كه اميد خفته را ، تحريك مي كند ؟

  بن بست از دو سوست 

  اين گنگ بوي

  وسوسه را ، شايد

  فريب ، فريبي نمي دهد... اما  

  بگشاي پنجره تا اين غريب بوي ، بيااليد 

  شب را بخون خويش 

  بن بست از دو سوست 

  شب تار مي تند

  استاين بوينك وسوسه آلود 

  محراب پك بستر ايمان را 
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  آه... اين گنگ  

  نه از باد است

  تو دامن است عشق دريغي به كاغذين جامه

  هر سينه آشيانه بيداد است 

 وينست آنچه مانده به جز هيچ

  بن بست از دو سوست

  اينك 

  فرتوت فاتحان قرار و تاب 

  چون پشتوانه اند شكست ، شكيب را 

  كورهر سو شتاب شتابي 

 اين گنگ چيست ؟

 پريشان نموده روح صبوري را ؟

  بوي باد نيست... نه 

  من بوي باد را

  آن شب شناختم كه در قفس سينه ام دويد 

  شيون كشيد

  چنانكه محال است 

  طعم اش ز خاطرم بگريزد 

  نه بوي باد نيست

  هرگز بروي پهنه ي پشت كسي چو من

  چنبر نبسته ، باد 

  چ كسي چون منهرگز براي هي 

  شيون نكرده ، باد 

  شب تار مي تند 

  با تار ، تار سياهي

  در پودهاي باد

  اينگونه 

  قشر ظلمت در هم فشرده را

  در هم مهار كرده ، به زنجير مي كشد 

  بن بست از دو سوست 

  اين بوي گام رهگذري نيست 

  بگذار آفتاب نتابد 

  شايد سپيده نيز نيايد

  ه زيباستو اين محال چ 

  بن بست از دو سوست 

 شايد به پكي نهفت حرم ها و حجله ها 

  از خون تازه زنها

  سيراب گشته اند 

  نور نتابد 
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  و كوچه ركد است ، بن بست از دو سو 

  آري هميشه كوچه بن بست ركد است 

  و آرام و بي قرار 

  چگونه بوي به اين كوچه رخنه كرد... اما 

  اين گنگ ناشناس

  وي درنگب 

  بوي شتاب 

  بوي تحرك و مرگ اميد نيست

  بن بست از دو سوست

  و كوچه ركد وتنبل 

  اي پير

  رخصتي 

  بوي گند كوچه نيست كه مي گندد... اين 

 با آنچه اش در اوست ؟ 

  اين بوي گم شده مرگ نيست پيچيده البالي موي سياه شب

  مغروق بوي شبانگاهي

  ياين نيست ؟ نيست بوي تباه 
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